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 سال به باال 10محدوده سنی: مناسب 

 2014 سال انتشار:

 Economic  ،Set Collection دسته بندی

 

یاقوت کبود،  است. و بهترین جایی که می توانید از آن جواهر و الماس بخرید وهری نام یکی از جواهرفروشی های معروف جایپورج

کنند. اما مراقب رخشش خودشون مجذوب خود میمشتری ها رو با د کهبرای فروش موجود است  روبی، الماس و زمرد و طال همه

خواهید جواهرات یکسانی برای فروش داشته باشید و یا یک تاجر باهوش باید تصمیم بگیرید که میجواهرات تقلبی باشید! به عنوان 

ها باید بدانید جواهراتتان را چطور بفروشید تا ی اینتنوعی از الماس های بازار را در مجموعه خود برای فروش بگذارید. به جز همه

 از فروش آن بیشترین سود را کرده باشید.

 

 اجزای بازی:

 یک زمین بازی دو تکه

 ها در چهار رنگ مختلفزمین بازی بازیکن 4

 بازیکن 4نشانگر چوبی برای  4

 عدد الماس چهار عدد از هر رنگ آبی، قرمز، سبز و بی رنگ 16

 بازیکن 4عدد کارت اکشن برای  28

ت اعتبار قرار ها در چهار رنگ و طال و کارهای الماسعدد کارت الماس که در آن کارت 96

 . الماس های تقلبی با عالمت "مامور" مشخص شده است.دارد

 کارت کلیت قوانین بازی 4

 طرح متفاوت 3کارت اشراف زادگان با  24

 یک کارت تبلیغات

 

 



 چیدمان شروع بازی:

 ر دهیددو تکه زمین بازی را در کنار هم در میانه زمین قرا .1
 از هر دسته کارتکارت اشراف  4ها بسازید. دسته کارت از آن سهها مرتب کنید و کارت اشراف را بر اساس عدد پشت آن .2

مین ا به پشت در زهستند ر 3کارت اشرافی که شماره  4ها را از بازی خارج کنید. و بقیه کارت به صورت تصادفی بکشید

ها را به رو ها کشیده و آنرا روی آن بچینید. در نهایت دو کارت از روی دسته کارت 1و  2ها بازی قرار دهید و بعد کارت

 زمین بازی قرار دهید. 5و  4های در خانه

ها را زی قرار دهید. آنها کشیده و به رو در قسمت فروشگاه باها از آنها را با هم بر بزنید و به تعداد بازیکنکارت الماس .3

 بسته به نوعشان در فروشگاه مرتبط با آن نوع جواهر قرار دهید. 
کارت، برای  4به این ترتیب برای بازی دونفره   بازار قرار دهید.های غرفهکارت دیگر بکشید و به رو در قسمت  2سپس

های جواهرات را به پشت در کنار زمین ارتکارت جواهر در بازی داریم. بقیه ک 6نفره  4و برای بازی  5نفره 3بازی 

 بازی قرار دهید.

 کند.کارت اکشنش را دریافت می 7هر بازیکن رنگی انتخاب کرده و زمنی بازی خود و  .4

 دهد. و آن ها را در جای مناسب خود در زمین خود قرار میکند الماس از هر رنگ دریافت مینشانگر  4هر بازیکن  .5
بخشی از زمین که  15قرار داده و آن را در نهایت در خانه شماره  مروی هبه صورت تصادفی ازیکن ها را نشانگرهای ب .6

 نشانگر پول است بگذارید. 
های جواهرات رو شده را برای خود انتخاب کرده و جلوی اش زیر مهره دیگران قرار دارد یکی ا زکارتبازیکنی که مهره

 توانید بازی را شروع کنید!دهند. حاال میها هم به ترتیب از پایین به باال، همین کار را انجام میگذارد. بقیه بازیکنخود می

 

 
 

 

 

 



 هدف بازی:

 روز در بازار به معتبرترین تاجر الماس جایپور تبدیل شوید! 10عد از ب

 

 کلیت بازی:

 هر روز از بازار سه فاز دارد:

 پر کردن بازار -1
 گردیدور بازار 3 -2
 پایان روز بازار -3

 شود.هر بخش در ادامه توضیح داده می

 

 پر کرد بازار:

یک خانه به سمت راست حرکت دهید و اشراف  ها را در زمینی اشراف زادهآید. همهدر شروع هر روز یک اشراف زاده به بازار می

 شود.می عبور کرد از بازی خارج 1از خانه بگذارید. اگر یکی از اشراف  5زاده جدید را در خانه 

 های آن را پر کنید.ار و غرفهسپس باز

های قبلی همچنان ی درست قرار دهید. کارته مربوطهها از دسته کارت جواهرات کارت بکشید و آن را در فروشگابه تعداد بازیکن

 مانند.در بازار می

 

 

 مانند.های قبلی کاری نداشته باشید. آن ها در غرفه میه کنید. به کارتها اضافیک کارت جواهر از روی دسته کارتغرفه بازار  هر به

 سوخته شده را با هم بر زده و یک دسته جدید بسازید.های جواهر اگر دسته کارت جواهرات تمام شده بود، کارت

 

 

 :بازار گردی

کند. این کارت در محل قرار دور بازارگردی دارد. در هر دور، هر بازیکن یک کارت اکشن را به پشت بازی می 3هر روز از بازی 

 کنند.هایشان را همزمان رو میها کارت ی بازیکنگیرد. سپس همهها در زمین بازی در سمت چپ قرار میدادن کارت



بازیکنی که بیشترین طال را داشته باشد شروع کننده بازی است )یعنی بازیکنی که نشانگرش در زمین طال جلوتر باشد( و اکشن مربوط 

مه بازی کنند. کند و تا به همین ترتیب هکند. سپس بازیکنی که بعد از او بیشترین طال را داشته باشد بازی میبه کارتش را بازی می

 کند.اگر دو بازیکن به یک اندازه طال داشته باشند، اول بازیکنی که مهره اش رو است بازی می

ها نوشته شده و با جا به جا کردن نشانگر طال در صفحه ها روی کارتاج داشته باشند. مقدار آنبه طال احتی ها ممکن استبرخی اکشن

قرار ولی با توان هزینه آن را پرداخت کرد. با قرار دادن کارت خود در اولین بخش زمین بازی خود باید هزینه کامل آن را بدهید می

 گیرید. می کامل تخفیف ی اولدر خانه و دو سکهی دوم دادن کارت در خانه

را بازی کرده همیشه  برای پرداخت هزینه کارت ها باید نشانگرهایتان را جا به جا کنید. برای آنکه دستتان باشد که چه کسی نوبتش

 اند را به ردیف دیگری ببرید.هایی که بازی کردهنشانگرهای بازیکن

 

 

 این روند را دو بار دیگر تکرار کنید تا یک فاز بازارگردی تمام شود.

 شود.کمتر نمی 0ها از آورند ولی هیچگاه قیمت کارتها را پایین میحواستان باشد که برخی اشراف قیمت کارت

 

 های اکشن:کارت

 

 (طال 4خرید )قیمت پایه 

 نوعشانها را بر اساس ید و آن را به رو در جلوی خود قرار دهید. کارتهای بازار و یا غرفه را بردارهای یکی از خانهتمام کارت

 جلوی خود مرتب کنید. 

ها را نگه دارید تا در زمان فروختن های طال می توانید همان زمان برای جلو رفتن در زمین طالها استفاده کنید. و یا آناز کارت

 کنید. تفاده هایتان از آن به عنوان کارت همه کاره اسکارت

 ها تنها در پایان بازی و زمان مشخص شدن امتیازها استفاده خواهید کرد.های اعتبار را به پشت نگه دارید. از آنکارت



 

 )رایگان( بخشش

 دو طال دریافت می کنید. نشانگر طالی خود را دو خانه جلو ببرید.

 

 

 

 (طال 2فروش )قیمت پایه 

 خود را از نمایشگاه خود به جواهرسازها و یا مجموعه دارها بفروشید.توانید جواهرات می

جواهر و یک طال. ممکن است که جواهرات تقلبی بفروشید. یکی  3ج.اهر مختلف بفروشید و یا  4برای فروش به جواهرسازها باید یا 

ی عدد نوشته شده در کارت جواهری که ه اندازههای جواهر فروشخته شده را انتخاب کنید و در زمین اعتبارهای خود آن را باز کارت

 های فروخته شده خود را بسوزانید.اید جلو ببرید. سپس تمام کارتانتخاب کرده

توانید این کار را بکنید که تنها زمانی می از یک نوع جواهر بفروشید. چند کارت توانیدوقتی به مجموعه دار کارت می فروشید می

 ارت در نمایشگاه خود داشته باشد و تعداد جواهرات شما از آن نوع از همه بیشتر باشد.بازیکن دیگری از آن ک

 

  ها.ها اهمیت دارند نه تعداد کارتهمیشه تعداد جواهرات نوشته شده روی کارت

اختالف آن در زمین  های شما چقدر بیشتر از نفر دومی است که از آن جواهر بیشتر دارد و به اندازهحساب کنید که تعداد الماس

 اعتبارهای خود جا به جا شوید. 

مور دارد از هایی را که عالمت مادهند. همه باید کارتلبی خود را از دست میهای دیگر جواهرات تقبعد از هر اکشن فروش بازیکن

 دسته کارت های خود بسوزانند.

 

دقت کنید که اگر بازیکنی کارت فروش را بازی کرد ولی نتوانست اکشن آن را انجام دهد محبور نیست که هزینه اکشن را پرداخت 

 کند.



 

 طال( 3معامله )قیمت پایه 

 ها و یا با یکی از اشراف معامله کنید. گاهتوانید یا با یکی از فروشمی

پس از پایان های یک فروشگاه را بردارید و آن را روی کارت معامله خودب گذارید. تنها تمام کارت کنیداگر با فروشگاه معامله می

 هم توانیدها از دست مامورها در امان هستند ولی نمیتوانید این کارت ها را به نمایشگاه خود اضافه کنید. به این ترتیب آناین روز می

 ها را بفروشید.آن

 

توانید یکی از اشراف را متقاعد کنید که از شما حمایت کنید. برای این کار به اندازه عدد نوشته شده روی زمین بازی به جای خرید می

هایی که توایند فورا از تواناییکنید. میزیر یک اشراف زاده جواهر پرداخت کنید. اگر زیادی پرداخت کنید بقیه پولتان را دریافت نمی

 د استفاده کنید.دهزاده به شما میاشراف

 

 طال( 1رشوه ) قیمت پایه 

با بازی کردن این کارت تا پایان این روز بازار از دست مامورها در امان هستید و به خاطر فروش کارت توسط یک بازیکن دیگر 

 دهید.جواهر از دست نمی

 

 طال( 1) قیمت پایه  تعویض



ها عوض کنید. واضح است که این کار تنها زمانی های مشابه در بازار و یا غرفهاز کارتهای خود را با یکی دیگر یکی از کارت

هایی که روی کارت معامله قرار دارد را توانید کارتارزش دارد که کارت جدیدتان جواهر بیشتری داشته باشد و یا تقلبی نباشد. نمی

 عوض کنید.

 

 (به اندازه قیمت کارت قبلی)  دوباره

 بازی کنید. توانید این کارت رابازارگردی نمی ر دور اولاکشن کارت قبلی که بازی کردید را تکرار کنید. د

 

 :پایان روز بازار

مایشگاه های روی آن را بردارید و به نرت معامله بازی کردید کارتهایی که بازی کردید را به دستتان برگردانید. اگر کااکشن کارت

 های طالی روی کارت معامله فورا استفاده کنید و در زمین طالها جلو بروید. توانید از کارتکنید. میخود اضافه 

 پایان بازی:

ها بازیکنشود. رسد. سپس امتیازهای نهایی محاسبه میشود به پایان میدر پایان روزی که آخرین اشراف زاده وارد بازار میبازی 

کنند تا برنده مشخص شود. بازیکنی که های اعتبار و نشانگرهای جواهراتشان را با هم جمع میامتیازهای اعتیار اشراف زادها، کارت

ر صوت مساوی بودن امتیازها بازیکنی که امتیاز جواهراتش بیشتر . شودو بهترین تاجر جواهر میه باشد برنده بیشترین امتیاز را داشت

 باشد برنده است. اگر باز مساوی بودند بازی چند برنده دارد.

 

 

 

 

 

 

 


